
Verksamhetsplan för Farsta gårds Koloniträdgårdsförening 2021

Styrelsearbete
Styrelsemedlemmarna arbetar med att ha klara tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Ledamöter och suppleanter är med på samtliga möten och behandlas lika och vara delaktiga i
styrelsearbetet. Möten skall vara planerade med god framförhållning. En kick-off planeras efter
årsmötet och konstitueringen av nya styrelsen.

Till följd av coronapandemin planeras digitala styrelsemöten och fysiska medlemsmöten
utomhus i största möjliga utsträckning och föreningen skall följa och underlätta för medlemmar
att följa myndigheternas råd och rekommendationer så länge de varar.

Medlemsfrågor
Föreningen verkar för att samtliga kolonilotter skall vara uthyrda, medlemmarna får skriftlig
information om verksamheten. Det ger en bra sammanhållning och gemenskap med arbetet
mot gemensamt mål.

Besiktningar
Besiktningar skall planeras i början på året, utföras effektivt och att lottägare som har brister
snabbt informeras så att de kan åtgärda bristerna.

Föreningen verkar aktivt för att förhindra svarta vinbärsgallkvalster inom området. Angripna
buskar tas bort och plantering av vinbärsbuskar förbjuds med ett år i sänder tills alla lotter är fria
från kvalster.

Vid oklarhet om vart tomtgränserna går skall de mätas upp och markeras.

Städdagar
Föreningsområdet skall vara en fröjd att se och ge ett vårdat intryck för allmänheten.
Föreningen skall ha två planerade städdagar, en under våren och en under hösten med tydliga
uppgifter om vad som skall utföras.

Skadegörelse
Medlemmar verkar för att vara observanta om misstanke finns att obehöriga stjäl eller skadar
våra kolonilotter. Skadegörelser skall polisanmälas.

Öka medlemmarnas odlingskunskap och delaktighet i föreningen
Medlemmars kunskap skall kontinuerligt förbättras genom utbildning via föreläsningar om:
- odling och kompostering
- vad som krävs för att nå miljödiplomering
- att ha växlande odlingsföljd
- biologisk mångfald.

Kunskap sker dels genom inbjudningar från andra föreningar samt genom årliga(a) obligatorisk
introduktionskväll för nya medlemmar.
Styrelsemedlemmar skall ha hög kompetens i styrelsearbete och ha möjlighet att gå utbildningar
om föreningskunskap och styrelsearbete.
Styrelsen skall verka för att engagera medlemmar i olika arbetsuppgifter för att öka
delaktigheten och minska belastning och beroende av styrelsen.



Miljöarbete

Föreningen kommer att fortsätta på den inslagna vägen att göra Farsta Gårds
Koloniträdgårdsförening till en förening som tar stor hänsyn till miljön. Föreningen arbetar vidare
för att nå poängen för miljödiplomering och att minst bibehålla nuvarande bronsdiplomering. Det
kommer att delvis ske genom gemensamma samordnade inköp, utbilda medlemmar i att skapa
en bra kompost och ge medlemmar miljöinformation.

Frö- och plantbytardag
Medlemmar skall ha möjlighet att ge bort sina växter inom föreningen. Då kommer faunan att
mångfaldigas och medlemmarnas kostnader för inköp av växter minskas.

Informationsmaterial
Föreningen har skapat klara tydliga regler och informationsmaterial för medlemmar och
intressenter. Det arbetet kommer vi att fortsätta med. Därmed skapar vi en bättre ordning och
reda och därigenom en bättre trivsel.

Facebook/webbsida
Föreningen har en mailadress som hanteras av styrelsen, en Facebook-sida (för allmänheten)
och en Facebook-grupp (för medlemmar). Föreningens egna och sedan föregående år
lanserade hemsida skall upprätthållas och vara användbar för föreningens medlemmar.
Styrelsen har under slutet på 2020 påbörjat förändring av hemsidan i syfte att göra den mer
användarvänlig.

Representation
Föreningen kommer att medverka tillsammans med andra koloniföreningar för att utveckla
föreningen. Det bidrar till att skapa värdefulla kontakter med andra föreningar.

Utveckling- och reparationer 2021
- Koloniträdgårdens dag 2021 infaller sista lördagen i augusti och ett enklare event för

allmänheten skulle kunna ordnas på området, intresset får utredas bland medlemmarna.
- Initiera ett möte och samtal med Farsta stadsdelsförvaltning för att höra mer om

områdets utvecklingsplaner.
- Taket på stugan är i behov av tvätt och omlackering, förslagsvis är detta något som kan

göras under året och skall budgeteras för.

Farsta den ….februari 2021.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening

Styrelsen


